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Economie / Incluziune socială 

Dailybusiness.ro - AM-POSDRU are unda verde de la CC pentru finantarea economiei sociale cu 200 mil. euro 

 

Autoritatea de Management a Programului Operational Sectorial 'Dezvoltarea Resurselor Umane' (AM-POSDRU) a primit 

deja unda verde din partea Consiliului Concurentei pentru deblocarea sumei de 200 milioane euro care poate fi folosita, 

pana la 31 decembrie 2013, pentru finantarea proiectelor de economie sociala. 

Continuare... 

Șomaj / Ocupare 

Deșteptarea (Bacău) - Semne rele privind evolutia somajului 

Daca din februarie incoace rata somajului la nivelul judetului Bacau a scazut constant, din iulie sau august este de 

asteptat sa urce din nou, dat fiind faptul ca in aceste doua luni sunt anuntate a se efectua concedieri colective la câtiva 

agenti economici, printre care doi sunt cu multi angajati.  

Continuare... 

Persoane cu dizabilități 

Agerpres - Peste 900 de copii şi tineri cu dizabilităţi, ajutaţi să aibă acces la educaţie, locuri de muncă şi 
recuperare 
 

Peste 900 de copii şi tineri cu dizabilităţi fizice, psihice şi sociale au fost ajutaţi să aibă acces la educaţie şi locuri de 

muncă, precum şi la servicii de recuperare printr-un proiect desfăşurat în perioada 2010 - 2013 de World Vision Romania, 

proiect care a ajuns la final. 

Continuare... 

POSDRU / Fonduri europene 

Prezentarea mecanismului de rambursare a cheltuielilor în cadrul POSDRU 
 

Conform Manulului Beneficiarului (Draft spre consultare) emis de către AM POSDRU, rambursarea este procesul prin 

care cheltuielile efectuate de către Beneficiar sau de către Partener/Parteneri, în cadrul proiectului, sunt cumulate şi 

cerute spre decontare Autorității de Management. 

http://www.dailybusiness.ro/stiri-finante-banci/am-posdru-are-unda-verde-de-la-cc-pentru-finantarea-economiei-sociale-cu-200-mil-euro-92042/
http://www.desteptarea.ro/semne-rele-privind-evolutia-somajului/
http://www.agerpres.ro/media/index.php/social/item/211793-Peste-900-de-copii-si-tineri-cu-dizabilitati-ajutati-sa-aiba-acces-la-educatie-locuri-de-munca-si-recuperare.html
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1722-posdru
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Continuare... 

Digi24 - Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane, o sumă de nereguli. Cum s-a blocat finanţarea 

timp de opt luni 
 

Programele care ar fi trebuit să ne înveţe cum să cheltuim bani europeni au fost cele prin care s-au irosit cei mai mulţi 

bani. În perioada 2007-2013, s-au cheltuit sute de milioane de euro pe proiecte pentru dezvoltarea resurselor umane, fără 

finalitate. Neregulile descoperite de Comisia Europeană ne-au costat blocarea acestui program vreme de opt luni. 

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: OIR POSDRU SE a publicat Registrul Cererilor de Rambursare până la data de 24 iulie 
2013 
 

Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Sud-Est (OIR POSDRU 

SE) a publicat Registrul cererilor de rambursare până la data de 24 iulie 2013, conform prevederilor Instrucțiunii AM 

POSDRU nr. 67. 

Continuare... 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: OI POSDRU MEN a publicat Registrul Cererilor de Rambursare până la data de 23 iulie 
2013 
 

Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane din cadrul Ministerului 

Educaţiei Naționale (OI POSDRU MEN) a publicat Registrul cererilor de rambursare până la data de 23 iulie 2013, 

conform prevederilor Instrucțiunii AM POSDRU nr. 67. 

Continuare... 

http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri/1736-ciis
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Social/Programul+Operational+Dezvoltarea+Resurselor+Umane+nereguli
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1748-posdru
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1745-posdru

